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کارخانه تولیدی و صــنعتی داتیس در  ســال١٣٨۵ در منطقه صـــنعتی ایوانکی در ۵۵ کیلومتری شـــرق 

تهران تاسیس شد و فعالیت خود را بصـــورت حرف های در زمینه تولید لوازم خانگی و آشپزخانه آغاز کرد. 

این مجموعه در مدت کوتاهی توانســــــــــت نیازهای لوازم خانگی بازار ایران را شناسایی کند و  تا امروز 

توانســـــــــته است بیش از  ١٢٠ نوع محصـــــــــول از جمله اجاق گاز صفح های، فر توکار، مایکروویو، هود 

آشپزخانه، سینک ظرفشویی و... را در این زمینه تولید کند.

"مشـــتری مداری"، "نوآوری با توجه به نیازهای بازار" و "تولید محصـــوالت با کیفیت" از جمله شعارهایی 

بوده که مجموعه داتیس از ابتدای تاســـــیس تاکنون ســـــرلوحه فعالیت های خود قرار داده و  بر همین 

اسـاس با برنامه ریزی درسـت و اصــولی مدیران و مهندســان داتیس و تالش شــبانه روزی کارکنان این 

مجموعه "گروه صـنعتی و تولیدی داتیس" در طی این سـالها موفق به اخذ گواهینام هها و اسـتانداردهای 

داخلی و بی نالمللی متعدد شده است.

گروه داتیس دارای اســتاندارد مدیریت کنترل کیفیت (ISO 9001:2008) از  TUVایتالیا به شــماره 

ردیابی ۴٧۵٣١٣٨ و دارنده گواهینامه اســــتاندارد صــــادرات به اروپا  CEاز  TUVایتالیا به شــــماره 

ردیابی ۴٧۵٣١٣٩ بوده و دارای نشـــــــــــــان استاندارد اجباری جمهوری اسالمی ایران به شماره ردیابی 

٧٣٢١٢١٢٨٩۵ است.

این برند برای اولین بار در ایران موفق به دریافت گواهینامه جداگانه استاندارد رضای تمندی مشـــتری 

(ISO 10002:2006) از موسسـه  TUV ایتالیا شده است که نشـان از مدیریت موفق در خدمات پس 

از فروش و احترام به حقوق مصرف کنندگان محصوالت داتیس است.

"نوآوری در طراحی" و  استفاده از  "قطعات با کیفیت" از امتیازات محصـوالت داتیس است که محصـوالت 

این مجموعه را از سایر محصــــوالت مشــــابه در بازار متمایز کرده است. در همین راستا گروه داتیس در 

تولیدات خود از قطعات با کیفیت و با عمر باال چون سـرشـعل هها و سـیم فند کهای سـاباف ایتالیا در اجاق 

گازهای خود استفاده کرده است. 

این برند همچنین موفق شـــده اســـت برای اولین بار در ایران فرهای توکار با حجم ٧٨ لیتر و کنترل از راه 

دور، اجاق گازهای مجهز به قفل کودک، هودهای موزیکال، هودهای اکســــیژن ساز (آنیون) و هودهایی 

که با اشاره دست راه اندازی می شوند را تولید کند.

فعالیت های گروه تولیدی و صنعتی داتیس محدود به بازارهای ایران نبوده و این گروه موفق شده اسـت 

محصوالت خود را به بازار کشورهایی چون روسیه، عراق، افغانستان و... نیز صادر کند.

گروه تولیدی و صنعتی داتیس

ITALY
BUILT-IN GAS STOVE SABAF

کلیه طراح یهای صنعتی و عالئم تجاری در این کاتالوگ به نام داتیس ثبت گردیده

و هر گونه کپی برداری و تقلید از آن پیگرد قانونی دارد.



مشخصات اجاق گازهاي داتیس

BUILT-IN  GAS  STOVE

A دارای برچسب مصرف انرژی گريد

ENERGY

مجهز به سيست مهای ميكروسويچ نسوز

MICROSWITCH

مجهز به سيستم جرقه زنی اتوماتيك (ساخت كشور تركيه و تحت ليسانس ايتاليا)

SPARKING

دارای سرشعله و زیرشعله ساباف (ساخت کشور ایتالیا)

SABAF

4/5KW :2/5     پلوپزKW :1/75     بزرگKW :1     متوسطKW :توان حرارتی شعل هها: کوچک

POWER

صفحه شيش های ٨ ميل سكوريت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت

TEMPERED GLASS

مجهز به گري لهای چدنی مقاوم در برابر تغيير رنگ و شوك حرارتی

GAS CAST IRON

(Top Time) مجهز به شيرهای ترموكوپل دار فوق سريع

با زمان روشن شدن یک ثانيه (ساخت كشور ایتالیا)

TOP TIME SAFETY DEVICE (SABAF)

تس تهای صورت گرفته برای كليه اجا قها: تست نشت گاز (٣ مرحله) / تست نشت جریان الکتریسیته

تست تحمل ضربه و حرارت برای شیش هها / تست تحمل حداکثر حرارت برای شیش هها

TEST

تمامی قطعات شامل ضمانت نامه از تاریخ نصب به مدت ٢٤ ماه م یباشد

24 MONTH GUARANTY

بوبین شیر ُارکلی اسپانیا

ORKLI

گریلهای

قابل شستشو در

ماشین ظرفشویی

چـــدنی
داتیس

دارای شیشه شات(ساخت کشور ایتالیا)

SCHOTT

24

با حفظ کیفیت اولیه



ELECTRIC GAS STOVEاجا قهای برقی داتیس

اجاق برقی دارای سنســـور ایمنی عملکرد / دارای ٢۴ ماه ضمانت و ١٢١ ماه خدمات پس از فروش در سراسر ایران / اولین دارنده استاندارد خدمات پس از فروش 

ایران در این صنعت / دارای نشان استاندارد اجباری جمهوری اسالمی ایران / قابلیت نصب به صورت توکار و روکار

DG-525 Size: 92x52 cm

(Dual) شعله وسط دو حالته

Size: 92x52 cmDG-526

(Dual) شعله کنار دو حالته

DG-595 Size: 92x52 cm

(Dual) شعله وسط دو حالته

DG-550 Size: 92x52 cm

سرشعله دوآل Sabaf ایتالیا / داراي شیشه شات ایتالیا (براق)

DG-550 Ultra

سرشعله دوآل Sabaf ایتالیا / داراي شیشه شات ایتالیا (براق)

Size: 92x52 cmDG-597

سرشعله دوآل Sabaf ایتالیا / داراي شیشه شات ایتالیا (براق)

Size: 92x52 cm

BUILT-IN GAS STOVE (DUAL)اجاق گازهای دوآل سه ژیگلور داتیس

اولین دارنده استاندارد رضایت مندی مشـــتری از  TUV آلمان  (ISO 10002:2006)در این صنعت / دارای ٢۴ ماه ضمانت و ١٢١ ماه خدمات پس از فروش در 

سراسر ایران / دارای ولوم سربی در بعضـــــــــی از مدل ها / دارنده استاندارد مدیریت کیفیت از  TUV  آلمان (ISO 9001:2015)  / اولین دارنده استاندارد 

خدمات پس از فروش ایران در این صنعت / دارای شعله سردکن چدنی / دارای نشــــان استاندارد اجباری جمهوری اسالمی ایران / دارنده استاندارد  CEاروپا از 

 TUV  آلمان / قطعات مهم و ایمنی ساخت کشور اسپانیا (Orkli) و ایتالیا (Sabaf) /  کسب عنوان نمونه استانی در سال ٩۶

DATEES HOBS WITH  ITALIAN SABAF BURNERS AND SCHOTT GLASSاجاق گازهای داتیس باسرشعله ساباف و شیشه شات ایتالیا

اولین دارنده استاندارد رضایت مندی مشــــــتری از  TUV آلمان  (ISO 10002:2006)در این صنعت / دارای ٢۴ ماه ضمانت و ١٢١ ماه خدمات 

(ISO آلمان  TUV  پس از فروش در سراسر ایران / دارای ولوم سربی در بعضــــــــــــــــــــــــــی از مدل ها / دارنده استاندارد مدیریت کیفیت از

 (9001:2015  / اولین دارنده استاندارد خدمات پس از فروش ایران در این صنعت / دارای شعله سردکن چدنی / دارای نشـــــــــان استاندارد 

اجباری جمهوری اسالمی ایران / دارنده استاندارد  CEاروپا از  TUV  آلمان / قطعات مهم و ایمنی ساخت کشــــــــــور اسپانیا (Orkli) و ایتالیا  /  

(Sabaf)کسب عنوان نمونه استانی در سال ٩۶

DGE-250 Size: 51x29 cm

اجاق لعابی برقی / طرح کلاسیک / 6 توان راه اندازياجاق سرامیکی برقی / کنترل تمام لمسی / توان 9 مرحله اي

DG-545 

سرشعله  Sabaf ایتالیا / داراي شبکه چدنی سه تیکه

Size: 86x52 cm

DSE-251 Size: 50x30 cm



DS-533 Size: 89x51 cm

قطعات Sabaf ایتالیا  / استیل با ضخامت 0/8 میلیمتر

DG-544 Size: 92x52 cm

(Dual) ایتالیا / شعله وسط دو حالته Sabaf تمامی قطعات

DG-591 Size: 92x52 cm

تمامی قطعات Sabaf ایتالیا / ولوم باکالیت دور فلزي جدید

DS-529 Size: 89.5x51 cm

قطعات Sabaf ایتالیا  / استیل با ضخامت 0/8 میلیمتر

DS-524 Size: 89x51 cm

قطعات Sabaf ایتالیا  / استیل با ضخامت    1  میلیمتر 

DG-561 Size: 92x52 cm

شیرهاي ساباف با قابلیت تنظیم شعله بصورت سلکتوري 

DS-534 Size: 92x52 cm

داراي گریل منحصر بفرد / استیل با ضخامت 0/8 میلیمتر

DG-567

سرشعله طرح دوآل Sabaf ایتالیا / داراي شیشه شات ایتالیا

Size: 92x52 cm

در دو رنگ مشکی و سفید

DG-512 Ultra Size: 92x52 cm

قطعات Sabaf ایتالیا / شیشه سفید

DG-522 Ultra Size: 92x52 cm

قطعات Sabaf ایتالیا / شیشه سفید

DG-512 Size: 92x52 cm

قطعات Sabaf ایتالیا

DG-522 Size: 92x52 cm

قطعات Sabaf ایتالیا

DG-535 Size: 89x52 cm

قطعات Sabaf ایتالیا / مدل کلاسیک

DG-536 Size: 92x52 cm

قطعات Sabaf ایتالیا / طراحی منحصر بفرد گریل

DG-541 Size: 92x52 cm

قطعات Sabaf ایتالیا / پلیت گرد با پوشش لعابی

DG-542 Ultra Size: 92x52 cm

قطعات Sabaf ایتالیا / مدل کلاسیک

DG-542 Size: 92x52 cm

قطعات Sabaf ایتالیا / مدل کلاسیک

DG-546
مجهز به سیستم قطع گاز (قفل کودك)

DG-546

تمامی قطعات Sabaf ایتالیا / مجهز به سیستم قطع گاز (قفل کودك)

Size: 92x52 cm

 BUILT-IN GAS STOVE SABAFاجاق گازهای ساباف ایتالیا



DG-531

داراي ولوم از جنس باکالیت دوراستیل

Size: 89x52 cm

DG-551

داراي گریل منحصر بفرد

Size: 92x52 cm DG-532 TD

مجهز به تایمر لمسی دیجیتال براي شعله پلوپز

Size: 92x52 cm

DG-533 Size: 92x52 cm

داراي ولوم از جنس باکالیت دوراستیل / طراحی گریل منحصر بفرد

DG-534 Size: 92x52 cm

داراي ولوم از جنس باکالیت دوراستیل / طراحی گریل منحصر بفرد

DS-501 Size: 85.5x50.5 cm

صفحه ضد زنگ استیل به صورت خش دار با ضخامت 0/8 میلیمتر

DS-515 Size: 86x50 cm

صفحه ضد زنگ استیل به صورت خش دار با ضخامت 0/8 میلیمتر

DS-514 Size: 86x50 cm

صفحه ضد زنگ استیل به صورت خش دار با ضخامت 0/8 میلیمتر

DG-302 Size: 74x44 cm

3 شعله / با گریل ستاره اي جدید

DG-402 Size: 60x51.5 cm

4 شعله / با گریل ستاره اي جدید

DG-203 Size: 31x51 cm

2 شعله / با گریل ستاره اي جدید

DG-593 Size: 92x52 cm

داراي گریل منحصر بفرد / ولوم باکالیت و فلز

در دو رنگ مشکی و سفید

DG-576 Size: 92x52 cm

داراي گریل (شبکه) چدنی لعاب کاري شده (3 تکه)

DG-551 Ultra

داراي گریل منحصر بفرد

Size: 92x52 cm

DG-599 Size: 92x52 cm

سرشعله طرح دیفندي / ولوم باکالیت و فلز

BUILT-IN GAS STOVEاجاق گازهای داتیس

اولین دارنده استاندارد رضایت مندی مشــــــــــتری از  TUV آلمان  (ISO 10002:2006)در این صنعت / دارای ٢۴ ماه 

ضمانت و ١٢١ ماه خدمات پس از فروش در سراسر ایران / دارای ولوم سربی در بعضــــــــــــی از مدل ها / دارنده استاندارد 

مدیریت کیفیت از  TUV  آلمان (ISO 9001:2015)  / اولین دارنده اســـــــتاندارد خدمات پس از فروش ایران در این 

صنعت / دارای شعله سردکن چدنی / دارای نشـــان استاندارد اجباری جمهوری اسالمی ایران / دارنده استاندارد  CEاروپا 

از  TUV  آلمان / کسب عنوان نمونه استانی در سال ٩۶



مشخصات هودهاي داتیس

KITCHEN HOOD

صفحه شيش های ٨ ميل سكوريت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت

TEMPERED GLASS

تمامی قطعات شامل ضمانت نامه از تاریخ نصب به مدت ١٨ ماه م یباشد.

18 MONTH GUARANTY

هــــــــود
قدرتمند
داتـیـس

18

دارای موتور ۶ دور

METAL MOTOR

USB

BLUETOOTH

RADIO

SILENT

TOUCH & REMOTE CONTROL PANEL

ODOR, SMOKE AND GAS SENSOR

MUSIC
قابلیت پخش موسیقی

قابلیت دریافت رادیو

با قابلیت اتصال به بلوتوث

مجهز به درگاه ورودی USB برای پخش صوت

دارای موتور فلزی برای مقاومت و قدرت بیشتر

دارای ریموت کنترل و دکم ههای تنظیمات حساس

سنسور تشخیص بو، دود وگاز

صدای موتور کمتر از ۶٠ دس یبل

ANTI FINGER PRINT
بدون اثر رد انگشت



Mattina Size: 90cm

داراي موتور 6 دور

Verto Size: 90cm

داراي موتور 6 دور/ جک برقی

Genio Size: 90x40 cm

داراي موتور 3 دور/ داراي صفحه نمایشگر دیجیتال

Novo Size: 90x40 cm

داراي موتور 6 دور / شاسی منحصر بفرد با طراحی جدید

Classic Size: 90cm

داراي موتور 6 دور/ داراي ساعت آنالوگ / 3 فیلتر

Mattina Ultra Size: 90cm

داراي موتور 6 دور

HOODهود

دارنده گواهینامه اســـــــتاندارد مدیریت کیفیت از TUV آلمان (ISO 9001:2008) / دارای قدرت مکش ٧٠٠ تا ٩٠٠ CFM / دارای ١٨ ماه 

ضمانت و ١٢١ ماه خدمات پس از فروش / دارای نشـان استاندارد اجباری جمهوری اسالمی ایران / تائید شده توسط استاندارد جمهوری اسالمی 

ایران / دارای ٢ عدد سنسور حسـاس به بو، دود، گاز و دما در اکثر هودها / دارای گواهینامه CE اروپا از TUV آلمان / دارای فیلتر آلومینیومی 

قابل شسـتشــو / صدای موتور کمتر از ۶٠ دسی بل / دارای المپ Smd / صفحه کلید لمســی و تایمر / دارای موتور فلزی بی صدا / مجهز به جک 

پنوماتیکی / مجهز به تایمر اتوماتیک / مجهز به ترموگارد جهت باال بردن ایمنی و عمر موتور هود / دارای شیشـــــه های مقاوم در برابر حرارت و 

ضربه (شیشه نشکن سکوریت شده) / مجهز به کنترل از راه دور (ریموت کنترل)

Classic Ultra Size: 90cm

داراي موتور 6 دور/ داراي ساعت آنالوگ / 3 فیلتر

عملکرد هود با اشاره دست

هود امیلو

تکنولوژی این هود که مجهز به سیســـتم اشاره دست منحصـــر به فرد جهت 

روشن و خاموش کردن هود است به شـما کمک خواهد کرد تا هنگام آشـپزی 

با دست چرب و آلوده نیاز به روشن کردن هود نداشته باشید.

Emilo

داراي موتور 6 دور / عملکرد هود با اشاره دست

Size: 90cm

Adrina Size: 90cm

داراي موتور 6 دور / عملکرد هود با اشاره دست

2020

موتور داراي ترموگارد



Admiral Ultra Size: 90cm

داراي موتور 6 دور

Admiral

داراي موتور 6 دور

Size: 90cmLavida Size: 90cm

داراي موتور 6 دور

Spring Anion Size: 90cm

داراي موتور 6 دور/ با قابلیت اکسیژن سازي

Melody wave Size: 90cm

Music / Radio / USB / Bluetoothپخش کننده موسیقی و رادیو  

EQ

Melody Size: 90cm

EQ

Music / Radio / USB / Bluetoothپخش کننده موسیقی و رادیو  

Bareli Anion wave Size: 90cm

داراي موتور 6 دور/ با قابلیت اکسیژن سازي

Musical Size: 90cm

پخش کننده موسیقی و رادیو  

EQ

Music / Radio / USB / Bluetooth

تمام استیل ضد زنگ (آنتی فینگر)

هود ورونا

اسـتیل آنتی فینگر یک اسـتیل خش دار اســت که ســطح آن با 

پوششی بی رنگ و یک دست پوشیده شده است. این پوشش 

از نفوذ کثیفی در عمق خش های استیل جلوگیری کرده و عالوه 

بر امکان آنتی فینگر بودن، نظافت آن را آسان می کند.

Telka Anion smile Size: 60cm

داراي موتور 6 دور / با قابلیت اکسیژن سازي

Hermes Size: 90cm

داراي موتور 6 دور/ داراي شیشه رفلکس 

Verona Size: 90cm

داراي موتور 6 دور/ تمام استیل ضد زنگ (آنتی فینگر)

به غیر از هودهاي جنیو، ملودي، موزیکال و پیانی

تمام هودهاي داتیس، داراي موتور 6 دور

در این مدل هاي قدرتمند و جدید سـعی شـده اســت که علاوه بر ارتقاي ســرعت و دور موتور دو 

برابر، مکانیزمی ایجاد شـود تا درعین حال صـداي موتور هم کاهش یابد.دور موتور هودهاي رایج 

در بازار کنونی 3 دور هســـت که این عدد توسط داتیس به 6دور ارتقا یافته است. یکی از اصلی 

ترین عواملی که موجب کاهش مصرف هود در گذشته م یشد صداي زیاد و سرسام آور آن بود که 

این نکته به خوبی در سري جدید هود هاي داتیس رفع شده است.

افزایش دور موتور هودهاي داتیس، این امکان را به مصـــــــــرف کننده می دهد که براي تنظیم 

قدرت مکش هود متناسب با غلظت گرد و غبار موجود در هواي آشپزخانه، انتخاب هاي بیشــــتري 

داشته باشد و در شرایط مختلف بتواند کاربري دستگاه را تغییر دهد.



DH-801 Size: 90cm

داراي موتور 6 دور/ داراي تاج مشکی با ارتفاع 45 سانتیمتر

Gloria Ultra Size: 80x30 cm

داراي موتور 6 دور/ هود مخفی / لمسی

Gloria Black Size: 80x30 cm

داراي موتور 6 دور/ هود مخفی / لمسی

Piani Size: 70x30 cm

داراي موتور 3 دور/ هود مخفی

Navaro Size: 70x30 cm

مجهز به سیستم اشاره دست جهت روشن و خاموش کردن هود

داراي موتور 6 دور

Arco Size: 90cm

مجهز به سیستم اشاره دست جهت روشن و خاموش کردن هود

داراي موتور 6 دور

Gloria Classic Size: 80x30 cm

داراي موتور 6 دور / عملکرد هود با اشاره دست

موتور داراي ترموگارد

Falcon Size: 70x30 cm

مجهز به سیستم اشاره دست جهت روشن و خاموش کردن هود

داراي موتور 6 دور

Peno Size: 70x30 cm

داراي موتور 3 دور/ هود مخفی 

Gloria Classic Ultra Size: 80x30 cm

داراي موتور 6 دور / عملکرد هود با اشاره دست

HIDDEN HOODهودهای مخفی داتیس

دارنده گواهینامه اســــتاندارد مدیریت کیفیت از TUV آلمان (ISO 9001:2008) / دارای قدرت مکش ٧٠٠ تا ٩٠٠ CFM / دارای ١٨ 

ماه ضمانت و ١٢١ ماه خدمات پس از فروش / دارای نشــــــــــــــان استاندارد اجباری جمهوری اسالمی ایران / تائید شده توسط استاندارد 

جمهوری اسالمی ایران / دارای ٢ عدد سنســور حســاس به بو، دود، گاز و دما در اکثر هودها / دارای گواهینامه CE اروپا از TUV آلمان / 

دارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشـو / صدای موتور کمتر از ۶٠ دسی بل / دارای المپ Smd / صفحه کلید لمسـی و تایمر / دارای موتور 

فلزی بی صـــــــــدا / مجهز به جک پنوماتیکی / مجهز به تایمر اتوماتیک / مجهز به ترموگارد جهت باال بردن ایمنی و عمر موتور هود / دارای 

شیشه های مقاوم در برابر حرارت و ضربه (شیشه نشکن سکوریت شده) / مجهز به کنترل از راه دور (ریموت کنترل)

CHIMNEY HOODهودهای شومین های داتیس

دارنده گواهینامه اســتاندارد مدیریت کیفیت از TUV آلمان (ISO 9001:2008) / دارای قدرت مکش ٧٠٠ تا ٩٠٠ CFM / دارای ١٨ ماه 

ضمانت و ١٢١ ماه خدمات پس از فروش / دارای نشـــــــــــان استاندارد اجباری جمهوری اسالمی ایران / تائید شده توسط استاندارد جمهوری 

اسالمی ایران / دارای ٢ عدد سنسـور حســاس به بو، دود، گاز و دما در اکثر هودها / دارای گواهینامه CE اروپا از TUV آلمان / دارای فیلتر 

آلومینیومی قابل شستشـو / صدای موتور کمتر از ۶٠ دسی بل / دارای المپ Smd / صفحه کلید لمسـی و تایمر / دارای موتور فلزی بی صدا / 

مجهز به جک پنوماتیکی / مجهز به تایمر اتوماتیک / مجهز به ترموگارد جهت باال بردن ایمنی و عمر موتور هود / دارای شیشــه های مقاوم در 

برابر حرارت و ضربه (شیشه نشکن سکوریت شده) / مجهز به کنترل از راه دور (ریموت کنترل)

موتور داراي ترموگارد



DSG-119Ultra Size: 116x52 cm / Depth: 20 cm

سبد میوه شويسیفون اتوماتیک / توکار/ In-set

DSG-119 Size: 116x52 cm / Depth: 20 cm

سبد میوه شويسیفون اتوماتیک / توکار/ In-set

DB-135

سیفون اتوماتیک / توکار

Size: 116x50 cm / Depth: 20 cm DB-136

سیفون اتوماتیک / توکار

Size: 120x50 cm / Depth: 20 cm

DB-145 Size: 120x50 cm / Depth: 20 cm

ورق استیل آلمانی / لگن چپ و راست / توکار

DB-134 Size: 120x50 cm / Depth: 20 cm

ورق استیل آلمانی / لگن چپ و راست / توکار

DB-137 Size: 116x50 cm / Depth: 20 cm

سیفون اتوماتیک / توکار

DB-125 Size: 120x50 cm / Depth: 20 cm

ورق استیل آلمانی / لگن چپ و راست / توکار

DB-180 Size: 120x50 cm / Depth: 20 cm

ورق آلمانی / طرح انحصاري برند داتیس در بازار کشور

Size: 116x50 cm / Depth: 22 cm

سیفون معمولی سرریز روي لگن  / توکار

DB-143

DB-127 Size: 120x50 cm / Depth: 20 cm

ورق استیل آلمانی / لگن چپ و راست / توکار

GLASS SINKسینک شیشه ای

دارای سیفون اتوماتیک در کلیه مدل ها / بیشـــترین عمق لگن ٢٠‐١٩ سانتیمتر / دارای شیشـــه سکورین (نشــــکن) با 

ضخامت ١٠ میلیمتر / محصول مشـترک ایران و ترکیه / دارای سبد میوه شوی فلزی / دارای سیفون اتوماتیک / دارای ١٢ ماه 

ضمانت / زیر استیل

STEEL SINKسینک استیل

سینک ترکیه

تولید شده با ورق استیل آلمانی

دارای ورق استینلس با ضخامت ٠/٨ میلیمتر / بیشترین عمق لگن ٢١ سانتیمتر / تکنولوژی کشور ترکیه / دارای استاندارد 

C اروپا / دارای ۶٠ ماه ضمانت / نظافت و نصـــــــــب آسان / دارای سیفون اتوماتیک / دارای ۴ گواهینامه استاندارد بین  E

المللی / دارای نشان استاندارد ملی ایران

دارای ورق استینلس با ضخامت ٠/٨ میلیمتر / بیشــــــــترین عمق ٢٠ سانتیمتر / دارای استاندارد CE اروپا / دارای ۶٠ ماه 

ضمانت / نظافت و نصب آسان / دارای نشان استاندارد ملی ایران



سینک کورین استیل داتیس

دارای عمق ٢١ سانتیمتر

CORIAN SINKسینک کورین

ورق اسـتینلس اسـتیل با ضـخامت یک میلیمتر / عمق ٢١ سـانتی متر / سـیفون معمولی / دارای یک لگن / قرارگیری توکار / نوع قرارگیری خروجی ســنگهای 

کورینی، کوارتز و صفحه سنگهای مصنوعی

Corian 600 Size: 40x40 cm / Depth: 21 cm

R10 / سینک کورین

Corian 601 Size: 40x34 cm / Depth: 21 cm

R10 / سینک کورین

Size: 70x40 cm / Depth: 21 cmCorian 700

R10 / سینک کورین



مشخصات فرهاي برقی و گاز يبرقی داتیس

BUILT-IN  ELC & GAS/ELC OVEN

A دارای برچسب مصرف انرژی گريد

ENERGY

مجهز به سيست مهای ميكروسويچ نسوز
MICROSWITCH

مجهز به سيستم جرقه زنی اتوماتيك (ساخت كشور تركيه و تحت ليسانس ايتاليا)

SPARKING

صفحه شيش های ٨ ميل سكوريت شده مقاوم در برابر ضربه و حرارت

TEMPERED GLASS

تس تهای صورت گرفته برای كليه فرها: تست نشت گاز (٣ مرحله) / تست نشت جریان الکتریسیته

تست تحمل ضربه و حرارت برای شیش هها / تست تحمل حداکثر حرارت برای شیش هها

TEST

تمامی قطعات شامل ضمانت نامه از تاریخ نصب به مدت ٢٤ ماه م یباشد
24 MONTH GUARANTY

بوبین شیر ُارکلی اسپانیا

ORKLI

فرها یبرقی

وبرقـ یگازی

داتـیـس

24

self clean مجهز بهCERAMIC FIBERS
عایق حرارتی با استفاده از الیاف سرامیکی

SELF CLEAN
 SELF CLEAN پوشش لعاب داخلی برای نقاط دور از دسترس از جنس

مجهز به سنسور تعیین دمای قسمت داخلی گوشت
MEAT PROBE

ری لهای تلسکوپی Hettich آلمان
HETTICH



DTM-928 Classic Size: 60x39x41 cm

28ماکروویو کلاسیک توکار با ظرفیت 28 لیتر
Liters

ظرفیت 28 لیتر

دارای ٥ توان راه اندازی ماکروویو

بدنه داخلی تمام استیل (٣٠٤)

دارای نمایشگر ساعت / دارای میکروسوئیچ درب  

دارای صفحه لمسی / سیستم بازکننده درب با قفل فشاری 

دارای تایمر تنظیم زمان پخت 

دارای سیستم یخ زدایی براساس وزن و دما 

دارای برنامه پخت چند مرحله ای

دارای سیستم پخت سریع 

مجهز به قفل کودک / دارای سینی شیشه ای و ریل گردان 

دارای سیگنال پایان پخت / دارای موتورگردان سینی 

دارای شیشه مشکی با طرح کالسیک

دارای ٨ برنامه پخت اتوماتیک / قابلیت نصب به صورت توکار  

600 m
m

410 mm

3
9
0
 m

m

DTM-928 Size: 60x37x39 cm

28ماکروویو توکار با ظرفیت 28 لیتر
Liters

600 m
m

390 mm

3
7
0
 m

m

ظرفیت 28 لیتر

دارای ٥ توان راه اندازی ماکروویو

بدنه داخلی تمام استیل (٣٠٤)

دارای نمایشگر ساعت / دارای میکروسوئیچ درب  

دارای صفحه لمسی / سیستم بازکننده درب با قفل فشاری 

دارای تایمر تنظیم زمان پخت 

دارای سیستم یخ زدایی براساس وزن و دما 

دارای برنامه پخت چند مرحله ای

دارای سیستم پخت سریع 

مجهز به قفل کودک / دارای سینی شیشه ای و ریل گردان 

دارای سیگنال پایان پخت / دارای موتورگردان سینی 

دارای شیشه مشکی 

دارای ٨ برنامه پخت اتوماتیک / قابلیت نصب به صورت توکار  

DTM-928 Ultra Size: 60x37x39 cm

28ماکروویو توکار با ظرفیت 28 لیتر
Liters

600 m
m

390 mm

3
7
0
 m

m

ظرفیت 28 لیتر

دارای ٥ توان راه اندازی ماکروویو

بدنه داخلی تمام استیل (٣٠٤)

دارای نمایشگر ساعت / دارای میکروسوئیچ درب  

دارای صفحه لمسی / سیستم بازکننده درب با قفل فشاری 

دارای تایمر تنظیم زمان پخت 

دارای سیستم یخ زدایی براساس وزن و دما 

دارای برنامه پخت چند مرحله ای

دارای سیستم پخت سریع 

مجهز به قفل کودک / دارای سینی شیشه ای و ریل گردان 

دارای سیگنال پایان پخت / دارای موتورگردان سینی 

دارای شیشه  سفید 

دارای ٨ برنامه پخت اتوماتیک / قابلیت نصب به صورت توکار  

 DTM-928 Classic Ultra Size: 60x39x41 cm

28ماکروویو کلاسیک توکار با ظرفیت 28 لیتر
Liters

ظرفیت 28 لیتر

دارای ٥ توان راه اندازی ماکروویو

بدنه داخلی تمام استیل (٣٠٤)

دارای نمایشگر ساعت / دارای میکروسوئیچ درب  

دارای صفحه لمسی / سیستم بازکننده درب با قفل فشاری 

دارای تایمر تنظیم زمان پخت 

دارای سیستم یخ زدایی براساس وزن و دما 

دارای برنامه پخت چند مرحله ای

دارای سیستم پخت سریع 

مجهز به قفل کودک / دارای سینی شیشه ای و ریل گردان 

دارای سیگنال پایان پخت / دارای موتورگردان سینی 

دارای شیشه سفید با طرح کالسیک

دارای ٨ برنامه پخت اتوماتیک / قابلیت نصب به صورت توکار  

600 m
m

410 mm

3
9
0
 m

m

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 

داراي سیگنال پایان  پخت 

بدنه داخلی تمام استیل 

داراي نمایشگر ساعت / داراي میکروسوئیچ درب  

داراي صفحه لمسی / سیستم بازکننده درب با قفل فشاري 

(304)قابلیت ست شدن با محصولات کلاسیک داتیس مایکروویو کلاسیک داتیس 



BUILT-IN OVEN فر گازی برقی توکار داتیس

این فر از موتور جوجه گردان، ترموسویچ فن هواکش، سنســـــــــــــور فن هواکش، 

سیســـــتم جرقه زنی اتوماتیک، تایمر مکانیکی، فن هواکش اتومات و … برخوردار 

بوده. نقطه برجســــــته این فر طرح کالسیک آن است که میتواند گزینه خوبی برای 

آشپزخانه شما باشد.

DF-670 مدل فر گاز و برق داتیس 

DF-665 Size: 59.5x59.5x58.5 cm

فر گاز و برق / داراي موتور جوجه گردان

داراي فن هواکش اتومات

داراي 1 موتور جوجه گردان

داراي 1 سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري

داراي شلف استیک پزي و شلف دستگیره

Easy to clean درب شیشه اي 2 جداره / پوشش دیواره هاي لعابی 

ترموسویچ فن هواکش

 A سطح انرژي

نوع سیستم گرمایشی پایین: گاز

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق

سیستم جرقه زنی اتوماتیک

داراي شیر ترموستات

بریان کردن, پخت معمولی و کباب کردن

ترموسویچ ایمنی خودکار

LPG / نوع گاز مصرفی: گاز شهري 

داراي مشعل آلومینایز

استاندارد اروپا و تکنولوژي کشور ترکیه

جنس دستگیره آلومینیومی

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

نظافت آسان

مجهز به ولوم سربی

مجهز به میکروسوئیچ درب جهت ایمنی

بوبین شیر  Orkli اسپانیا    

575 m
m

5
8
0
 m

m

575 mm

DF-622 Size: 59.5x59.5x58.5 cm

فر گاز و برق / داراي تایمر دیجیتال لمسی

داراي تایمر دیجیتالی تمام لمسی

داراي 1 موتور جوجه گردان

داراي 2 سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري

داراي شلف استیک پزي و شلف دستگیره

درب شیشه اي 2 جداره

ترموسویچ فن هواکش / پوشش دیواره هاي لعابی

A سطح انرژي

داراي قفل کودك / صفحه نمایش تایمر

نوع سیستم گرمایشی پایین: گاز

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق 

سیستم جرقه زنی اتوماتیک

داراي شیر ترموستات

بریان کردن, پخت معمولی و کباب کردن

ترموسویچ ایمنی خودکار

 LPG / نوع گاز مصرفی: گاز شهري

نوع هشدار: افزایش، کاهش، قطع صدا

داراي مشعل آلومینایز

استاندارد اروپا و تکنولوژي کشور ترکیه

جنس دستگیره آلومینیومی

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

نظافت آسان / درب آسان باز شو

مجهز به ولوم سربی

مجهز به میکروسوئیچ درب جهت ایمنی

مجهز به ترموستات جهت تنظیم دماي المنت

 بوبین شیر  Orkli  اسپانیا

575mm575 mm

5
8
0
m

m

Easy to clean

DF-660 Size: 59.5x59.5x58.5 cm

فر گاز و برق / داراي تایمر مکانیکی

داراي تایمر مکانیکی

داراي 1 موتور جوجه گردان

داراي 1 سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري

داراي شلف استیک پزي و شلف دستگیره

درب شیشه اي 2 جداره

 ترموسویچ فن هواکش / پوشش دیواره هاي لعابی

A سطح انرژي 

نوع سیستم گرمایشی پایین: گاز

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق

سیستم جرقه زنی اتوماتیک / داراي فن هواکش اتومات

داراي شیر ترموستات

بریان کردن, پخت معمولی و کباب کردن

ترموسویچ ایمنی خودکار

 LPG / نوع گاز مصرفی: گاز شهري

داراي مشعل آلومینایز / بوبین شیر  Orkli  اسپانیا

استاندارد اروپا و تکنولوژي کشور ترکیه

جنس دستگیره آلومینیومی

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

نظافت آسان / درب آسان بازشو

مجهز به ولوم سربی

مجهز به ترموستات جهت تنظیم دماي المنت

مجهز به میکروسوئیچ درب جهت ایمنی

575 m
m
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575 mm

Easy to clean

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 



DF-670 Size: 59.5x59.5x58.5 cm

فر گاز و برق / داراي طرح کلاسیک

داراي ولوم ها و دستگیره و طرح کالسیک منحصر بفرد

داراي 1 موتور جوجه گردان

داراي 2 سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري

داراي شلف استیک پزي و شلف دستگیره

درب شیشه اي 2 جداره

Easy to clean   ترموسویچ فن هواکش / پوشش دیواره هاي لعابی

داراي سنسور فن هواکش

 A سطح انرژي 

نوع سیستم گرمایشی پایین: گاز

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق

سیستم جرقه زنی اتوماتیک / شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

داراي شیر ترموستاتیک

بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن

داراي تایمر مکانیکی / داراي فن هواکش اتومات

ترموسویچ ایمنی خودکار

 LPG /  نوع گاز مصرفی: گاز شهري

داراي مشعل گریل آلومینایز

استاندارد اروپا و تکنولوژي کشور ترکیه

دستگیره طرح کالسیک با آبکاري طالیی

نظافت آسان / درب آسان بازشو

مجهز به میکروسوئیچ درب جهت ایمنی

مجهز به ترموستات جهت تنظیم دماي المنت

  بوبین شیر  Orkli اسپانیا  

دارای ولوم برنجی طرح کالسیک

575 m
m
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575 mm

Size: 59.5x59.5x58.5 cmDF-672 Ultra

فر گاز و برق / اولین فر ولوم تاشو از جنس باکالیت

575 m
m

5
8
0
 m

m

575 mm

Self Clean

دارای مشعل آلومینایز

استاندارد اروپا و تکنولوژی کشور ترکیه

جنس دستگیره آلومینیومی

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

دارای لعاب                        برای قسمتهای دور از دسترس  

مجهز به ولوم تاشو از جنس باکالیت

داراي 1 موتور جوجه گردان

A مجهز به سیستم یخ زدایی / سطح انرژي

داراي 2 سینی لعابی / سیستم جرقه زنی اتوماتیک

حجم فر 78 لیتري / مجهز به 3 المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

داراي شلف استیک پزي و شلف دستگیره

درب شیشه اي 2 جداره / مجهز به کانوکشن و مجهز به سیستم پخت تاخیري

ترموسویچ فن هواکش / نظافت آسان / درب آسان باز شو

داراي قفل کودك صفحه نمایش تایمر

داراي شیر ترموستاتیک

نوع سیستم گرمایشی پایین: گاز

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

داراي 8 نوع برنامه پخت / مجهز به میکروسوئیچ درب جهت ایمنی

 Easy to clean بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن / پوشش دیواره هاي لعابی

داراي تایمر دیجیتال تمام لمسی / بوبین شیر Orkli اسپانیا   

 LPG / نوع گاز مصرفی: گاز شهري 

نوع هشدار: افزایش، کاهش، قطع صدا / مجهز به ترموستات جهت تنظیم دماي المنت
Size: 59.5x59.5x58.5 cmDF-672

فر گاز و برق / اولین فر ولوم تاشو از جنس باکالیت

575 m
m

5
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575 mm

دارای مشعل آلومینایز

استاندارد اروپا و تکنولوژی کشور ترکیه

جنس دستگیره آلومینیومی

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

Self Cleanدارای لعاب                        برای قسمتهای دور از دسترس

مجهز به ولوم تاشو از جنس باکالیت

داراي 1 موتور جوجه گردان

A مجهز به سیستم یخ زدایی / سطح انرژي

داراي 2 سینی لعابی / سیستم جرقه زنی اتوماتیک

حجم فر 78 لیتري / مجهز به 3 المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

داراي شلف استیک پزي و شلف دستگیره

درب شیشه اي 2 جداره / مجهز به کانوکشن و مجهز به سیستم پخت تاخیري

ترموسویچ فن هواکش / نظافت آسان / درب آسان باز شو

داراي قفل کودك صفحه نمایش تایمر

داراي شیر ترموستاتیک

نوع سیستم گرمایشی پایین: گاز

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

داراي 8 نوع برنامه پخت / مجهز به میکروسوئیچ درب جهت ایمنی

 Easy to clean بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن / پوشش دیواره هاي لعابی

داراي تایمر دیجیتال تمام لمسی / بوبین شیر Orkli اسپانیا   

 LPG / نوع گاز مصرفی: گاز شهري 

نوع هشدار: افزایش، کاهش، قطع صدا / مجهز به ترموستات جهت تنظیم دماي المنت

فر برقی / امکان پخت با تایمر و بدون تایمر

DF-645 Size: 59.5x59.5x58.5 cm

امکان پخت با تایمر و بدون تایمر

داراي 1 موتور جوجه گردان

مجهز به سیستم یخ زدایی

داراي 1 سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري

داراي شلف استیک پزي و شلف دستگیره

درب شیشه اي 2 جداره

ترموسویچ فن هواکش / نظافت آسان / درب آسان بازشو

داراي 8 نوع برنامه پخت

داراي تایمر مکانیکی

مجهز به ترموستات جهت تنظیم دماي المنت برقی

نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق (شامل المنت دور و گریل)

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن

مجهز به کانوکشن (توزیع یکنواخت دما)

ترموسویچ ایمنی خودکار / 8 نوع پخت نیمه اتوماتیک

نوع هشدار: افزایش، کاهش، قطع صدا

استاندارد اروپا و تکنولوژي کشور ترکیه

جنس دستگیره شیشه اي

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

 Easy to clean پوشش دیواره هاي لعابی 

مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

دارای لعاب                         برای قسمتهای دور از دسترس 

575 m
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575 mm

Self Clean

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 



BUILT-IN OVEN فر برقی توکار داتیس

DF-694 Size: 59.5x59.5x58.5 cm

575 m
m

5
8
0
 m

m

575 mm

فر برقی / داراي عایق حرارتی از جنس الیاف سرامیک

دارای     نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک

دارای تایمر مکانیکی پخت 120 دقیقه ( با قابلیت پخت بدون تایمر)

دارای ترموستات  تنظیم دمای داخل آون

دارای دوعدد سینی لعاب شده  با لعاب   

مجهز به فن کانوکشن

مجهز به سیستم یخ زدایی

درب شیشه ای دو جداره

شیشه سکوریت با طرح کالسیک مشکی

دارای درب شیشه ای آسان باز شو

دارای ولوم برنجی و باکالیت  طرح کالسیک

دارای دستگیره با آبکاری طالیی  طرح کالسیک

دارای سیستم  خنک کننده اتوماتیک

دارای ترموسوئیچ  ایمنی عملکرد

دارای پوشش لعاب داخلی  

دارای پوشش لعاب داخلی  برای نواحی دور از دسترس  از جنس

دارای شلف استیک پز ، شلف روغن گیر و دستگیره شلف

دارای موتور جوجه گردان

دارای عایق حرارتی از جنس الیاف سرامیک

(1800W 1100،گریلW1600،پایینW 1100،پشتW باال) دارای ۴ المنت حرارتی

بدنه بیرونی از جنس ورق گالوانیزه خودرویی

Self Clean

Easy to Clean

Easy to Clean

DF-694 Ultra Size: 59.5x59.5x58.5 cm

575 m
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575 mm

فر برقی / داراي عایق حرارتی از جنس الیاف سرامیک

دارای ٨ نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک

دارای تایمر مکانیکی پخت ١٢٠ دقیقه ( با قابلیت پخت بدون تایمر)

دارای ترموستات  تنظیم دمای داخل آون

   دارای دوعدد سینی لعاب شده  با لعاب

مجهز به فن کانوکشن

مجهز به سیستم یخ زدایی

درب شیشه ای دو جداره

شیشه سکوریت با طرح کالسیک سفید

دارای درب شیشه ای آسان باز شو

دارای ولوم برنجی و باکالیت  طرح کالسیک

دارای دستگیره با آبکاری طالیی  طرح کالسیک

دارای سیستم  خنک کننده اتوماتیک

دارای ترموسوئیچ  ایمنی عملکرد

  دارای پوشش لعاب داخلی

دارای پوشش لعاب داخلی  برای نواحی دور از دسترس  از جنس

دارای شلف استیک پز ، شلف روغن گیر و دستگیره شلف

دارای موتور جوجه گردان

دارای عایق حرارتی از جنس الیاف سرامیک

(1800W 1100،گریلW1600،پایینW 1100،پشتW باال) دارای ۴ المنت حرارتی

بدنه بیرونی از جنس ورق گالوانیزه خودرویی

Self Clean

Easy to Clean

Easy to Clean

Size: 59.5x59.5x58.5 cmDF-695

اولین دارنده برنامه هاي پخت به زبان فارسی

مجهز به صفحه ي نمایش  TFT  (کیفیت تصویر باال و مصرف پایین انرژي) 

مجهز به سیستم یخ زدایی

داراي ریل تلسکوپی                  آلمان

داراي 2 سینی لعابی دو طرف لعاب شده 

داراي 1 موتور جوجه گردان

داراي شلف استیک پزي و شلف روغن گیر

درب شیشه اي 3 جداره / ترموسویچ فن هواکش / آسان بازشو 

داراي ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیري از قطع برق تا 48 ساعت

مجهز به کانوکشن (توزیع یکنواخت دما)

داراي قفل کودك

نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

 نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق (شامل المنت دور و گریل)

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

ترموستات جهت تنظیم دماي المنت هاي برقی

مجهز به ترموسوئیچ ایمنی خودکار / جنس دستگیره آلومینیومی

داراي 15 برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنماي پخت

داراي سنسور پخت گوشت                       ، اطمینان از مغز پخت شدن

575 m
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575 mm

فر برقی / برنامه پخت به زبان فارسی

DF-646 Size: 59.5x59.5x58.5 cm

داراي سیستم افزایش سریع دماي داخل فر

داراي 1 موتور جوجه گردان

داراي ریل تلسکوپی                 آلمان

مجهز به سیستم یخ زدایی

داراي 2 سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري / مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

داراي شلف استیک پزي و شلف دستگیره

 Easy to clean  درب شیشه اي 3 جداره / پوشش دیواره هاي لعابی  

ترموسویچ فن هواکش

مجهز به کانوکشن (توزیع یکنواخت دما)

دارای قفل کودک (صفحه لمسی)

نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

 نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق (شامل المنت دور و گریل)

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

ترموستات جهت تنظیم دمای المنت برقی

بریان کردن , پخت معمولی و کباب کردن

مجهز به ترموسویچ ایمنی خودکار / جنس دستگیره آلومینیومی

داراي سنسور پخت گوشت                       ، اطمینان از مغز پخت شدن  

داراي تایمر دیجیتالی تمام لمسی

سیستم افزایش سریع دماي داخل فر

نوع هشدار: افزایش، کاهش، قطع صدا

استاندارد اروپا و تکنولوژي کشور ترکیه

داراي 11 نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و پخت تاخیري

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

نظافت آسان / درب آسان بازشو

دارای لعاب                          برای قسمتهای دور از دسترس

575 m
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575 mm

فر برقی / تایمر دیجیتالی تمام لمسی

Hettich

Meat Prob

Self Clean

Hettich

Meat Prob

٨

داراي 13 برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات و تاخیري

سیستم افزایش سریع دماي داخل فر

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت / نظافت آسان / درب آسان بازشو

Easy to clean پوشش دیواره هاي لعابی 

دارای لعاب                              برای قسمتهای دور از دسترس

بریان کردن, پخت معمولی و کباب کردن

Self Clean

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 



داراي تایمر و ساعت آنالوگ (ساخت کشور فرانسه)

دارای دو موتور جوجه گردان
داراي ریل تلسکوپی  Hettich  آلمان 

مجهز به سیستم یخ زدایی

داراي 2 سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري

داراي شلف استیک پزي و شلف دستگیره

درب شیشه اي 2 جداره

ترموسویچ فن هواکش / مجهز به سیستم پخت تاخیري

نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

 نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق (شامل المنت دور و گریل)

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

داراي 8 نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و تاخیري

بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن

ترموستات جهت تنظیم دماي المنت برقی

ترموسویچ ایمنی خودکار

استاندارد اروپا و تکنولوژي کشور ترکیه

دستگیره طرح کالسیک با آبکاري طالیی DF-655 Size: 59.5x59.5x58.5 cm

575 m
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570 mm

فر برقی / داراي 2 موتور جوجه گردان

DF-655 Ultra
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575 mm

فر برقی / داراي 2 موتور جوجه گردان

DF-648 Size: 59.5x59.5x58.5 cm

داراي زه استیل شیشه هاي باالیی و پایینی

داراي 1 موتور جوجه گردان

داراي ریل تلسکوپی Hettich  آلمان

مجهز به سیستم یخ زدایی

داراي 2 سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري

داراي شلف استیک پزي و شلف دستگیره

درب شیشه اي 3 جداره

ترموسویچ فن هواکش

مجهز به کانوکشن (توزیع یکنواخت دما)

داراي قفل کودك صفحه لمسی

نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

 نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق (شامل المنت دور و گریل)

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

ترموستات جهت تنظیم دماي المنت برقی

  Easy to clean بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن / پوشش دیواره هاي لعابی 

مجهز به ترموسویچ ایمنی خودکار / مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

داراي سنسور پخت گوشت                       ، اطمینان از مغز پخت شدن 

داراي تایمر دیجیتالی تمام لمسی

سیستم افزایش سریع دماي داخل فر

نوع هشدار: افزایش، کاهش، قطع صدا

استاندارد اروپا و تکنولوژي کشور ترکیه

داراي 11 نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و پخت تاخیري

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

نظافت آسان / درب آسان باز شو / جنس دستگیره آلومینیومی

دارای لعاب                          برای قسمتهای دور از دسترس

575 m
m

5
8
0
 m

m

575 mm

فر برقی / تایمر دیجیتالی تمام لمسی

Meat Prob

Self Clean

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت / نظافت آسان / درب آسان باز شو

مجهز به کانوکشن (توزیع یکنواخت دما)

Easy to clean  پوشش دیواره هاي لعابی 

مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

دارای لعاب                             برای قسمتهای دور از دسترس

دارای ولوم برنجی طرح کالسیک

داراي تایمر و ساعت آنالوگ (ساخت کشور فرانسه)

دارای دو موتور جوجه گردان
داراي ریل تلسکوپی  Hettich  آلمان 

مجهز به سیستم یخ زدایی

داراي 2 سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري

داراي شلف استیک پزي و شلف دستگیره

درب شیشه اي 2 جداره

ترموسویچ فن هواکش / مجهز به سیستم پخت تاخیري

نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

 نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق (شامل المنت دور و گریل)

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

داراي 8 نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و تاخیري

بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن

ترموستات جهت تنظیم دماي المنت برقی

ترموسویچ ایمنی خودکار

استاندارد اروپا و تکنولوژي کشور ترکیه

دستگیره طرح کالسیک با آبکاري طالیی

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت / نظافت آسان / درب آسان باز شو

مجهز به کانوکشن (توزیع یکنواخت دما)

Easy to clean  پوشش دیواره هاي لعابی

مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

دارای لعاب                           برای قسمتهای دور از دسترس

دارای ولوم برنجی طرح کالسیک

Self Clean

Self Clean

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 

DF-655فر کالسیک
فر برقی

دارای تایمر و ساعت آنالوگ

دارای دو موتور جوجه گردان

ریل تلسکوپی هتچ آلمان

مجهز به سیستم یخ زدایی

حجم فر ٧٨ لیتری

ترموسویچ فن هواکش

دارای ٨ نوع برنامه پخت

پخت نیمه اتوماتیک و تاخیری

استاندارد اروپا و تکنولوژی کشور ترکیه

مجهز به کانوکشن (توزیع یکنواخت دما)

Size: 59.5x59.5x58.5 cm



Size: 59.5x59.5x58.5 cmDF-675

داراي 13 برنامه پخت ترکیبی و نیمه اتومات و تاخیري

سیستم افزایش سریع دماي داخل فر

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت / نظافت آسان / درب آسان بازشو

Easy to clean پوشش دیواره هاي لعابی  

 دارای لعاب                        برای قسمتهای دور از دسترس  

بریان کردن, پخت معمولی و کباب کردن

575 m
m

5
8
0
 m

m

575 mm

فر برقی / برنامه پخت به زبان فارسی

اولین دارنده برنامه هاي پخت به زبان فارسی

داراي 1 موتور جوجه گردان

داراي ریل تلسکوپی  Hettich  آلمان 

مجهز به سیستم یخ زدایی

داراي 2 سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري

داراي شلف استیک پزي و شلف دستگیره

درب شیشه اي 3 جداره / ترموسویچ فن هواکش

داراي ساعت دیجیتال (زمان حقیقی) بدون تاثیر پذیري از قطع برق تا 48 ساعت

مجهز به کانوکشن (توزیع یکنواخت دما)

داراي قفل کودك صفحه ي لمسی

نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

 نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق (شامل المنت دور و گریل)

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

ترموستات جهت تنظیم دماي المنت هاي برقی

مجهز به ترموسوئیچ ایمنی خودکار / جنس دستگیره آلومینیومی

داراي 15 برنامه پخت اتوماتیک از طریق راهنماي پخت

Meat Probداراي سنسور پخت گوشت                     ، اطمینان از مغز پخت شدن

Self Clean

Size: 59.5x59.5x58.5 cmDF-680

فر برقی تمام لمسی ( با جک برقی / درب اتوماتیک)

داراي قابلیت جک برقی

داراي سنسور پخت گوشت                      ،اطمینان از مغز پخت شدن

مجهز به کانوکشن (توزیع یکنواخت دما)

داراي 1 موتور جوجه گردان

مجهز به سیستم یخ زدایی

داراي 2 سینی لعابی

حجم فر 60 لیتري

داراي شلف استیک پزي و شلف دستگیره

درب شیشه اي 3 جداره / داراي ریل تلسکوپی  Hettich  آلمان

Easy to clean ترموسویچ فن هواکش / پوشش دیواره هاي لعابی 

دراي قفل کودك صفحه لمسی فر و همچنین صفحه لمسی جک برقی درب

مجهز به ترموسوئیچ ایمنی خودکار

 نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

 نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق (شامل المنت دور و گریل)

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

داراي تایمر دیجیتالی و پخت تأخیري / سیستم افزایش سریع دماي داخل فر

مجهز به درب اتوماتیک جهت باز کردن و بستن درب فر (به صورت لمسی و ریموت کنترل)

داراي ترموسوئیچ هوشمند و نمایشگر حرارتی

داراي 14 برنامه پخت نیمه اتوماتیک

داراي 6 برنامه پخت اتوماتیک

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت / نظافت آسان

دارای لعاب                         برای قسمتهای دور از دسترس

بریان کردن, پخت معمولی و کباب کردن

575 m
m

5
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m

575 mm

فر برقی / درب اتوماتیک بصورت لمسی و ریموت

Self Clean

Meat Prob

فر برقی / فریم استیل ضد لک (آنتی فینگر)

داراي 10 نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و تاخیري

داراي 1 موتور جوجه گردان

داراي 2 سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري

 داراي زه استیل آنتی فینگر

درب شیشه اي 2 جداره

داراي دستگیره آلومینیومی

داراي قفل کودك

نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق (شامل المنت دور و گریل)

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

مجهز به کانوکشن (توزیع یکنواخت دما)

مجهز به سیستم یخ زدایی

داراي تایمر دیجیتال تمام لمسی

سیستم افزایش سریع دماي داخل فر

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

نظافت آسان

 قابلیت آسان بازشو درب فر

 پوشش دیواره هاي لعابی

دارای فن هواکش اتوماتیک

دارای لعاب                        برای قسمتهای دور از دسترس

بریان کردن, پخت معمولی و کباب کردن

Size: 59.5x59.5x58.5 cmDF-692

575 m
m
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8
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m

575 mm

Easy to clean

Self Clean

Size: 59.5x59.5x58.5 cmDF-691

فر برقی / دو فن کانوکشن

575 m
m

5
8
0
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m

575 mm

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 

داراي دو فن کانوکشن 

فر برقی با سیستم کنترل لمسی 

مجهز به سیستم یخ زدایی 

داراي دو سینی لعاب شده 

 حجم فر 78 لیتر 

داراي شلف استیک پزي و روغن گیر 

درب شیشه اي دو جداره 

داراي تایمر دیجیتال تمام لمسی 

مجز به سیستم پخت تاخیري 

داراي قفل کودك 

سیستم خنک کننده اتوماتیک 

داراي 2 لامپ فر 25 وات 

داراي چهار المنت 

مجهز به ترموستات تنظیم دما 

داراي ترموسوئیچ ایمنی 

داراي 11 برنامه پخت نیمه اتومات 

مجهز به سیستم افزایش سریع دما 

جنس دستگیره آلومینیومی 

داراي عایق حرارتی الیاف سرامیکی 

شیشه سکوریت شده مقاوم به حرارت 

سیستم درب آسان باز شو 

داراي لعاب  Self clean  براي قسمت هاي  دور از دسترس 

Easy to clean پوشش دیواره هاي لعابی



فر برقی / داراي تایمر دیجیتال تمام لمسی

داراي 10 نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و تاخیري

داراي 1 موتور جوجه گردان

داراي 1 سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري

داراي شلف استیک پزي و شلف دستگیره

درب شیشه اي 2 جداره

مجهز به کانوکشن (توزیع یکنواخت دما)

داراي قفل کودك

نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق (شامل المنت دور و گریل)

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

ترموستات جهت تنظیم دماي المنت هاي برقی

مجهز به سیستم یخ زدایی

داراي تایمر دیجیتال تمام لمسی

سیستم افزایش سریع دماي داخل فر

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

نظافت آسان

قابلیت باز شدن راحت شیشه هاي داخلی درب فر براي شستشوي آسان

پوشش دیواره هاي لعابی

جنس دستگیره شیشه ای مشکی

دارای فن هواکش اتوماتیک

دارای لعاب                        برای قسمتهای دور از دسترس

بریان کردن, پخت معمولی و کباب کردن

Size: 59.5x59.5x58.5 cmDF-683

575 m
m
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m

575 mm

Easy to clean

Self Clean

Size: 59.5x59.5x58.5 cmDF-683 Ultra

فر برقی / داراي تایمر دیجیتال تمام لمسی

مجهز به کانوکشن (توزیع یکنواخت دما)

داراي قفل کودك

داراي جوجه گردان

 داراي یک عدد سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري

نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق ( شامل 2 المنت  دور و گریل)

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

ترموستات جهت تنظیم دماي المنت هاي برقی

پخت  نیمه اتوماتیک و تاخیري 

داراي تایمر دیجیتال تمام لمسی

سیستم افزایش سریع دماي داخل فر

درب شیشه اي 2 جداره

 Ultra Clear شیشه سکوریت مقاوم به حرارت  

نظافت آسان

قابلیت باز شدن راحت شیشه های داخلی درب فر برای شستشوی آسان

Easy to clean  پوشش دیواره های لعاب 

دارای لعاب                         برای قسمت های دور از دسترس

مجهز به سیستم یخ زدایی

 داراي 10 نوع برنامه پخت

 داراي شلف استیک پزي و دستگیره شلف

جنس دستگیره آلومینیومی

داراي فن هواکش اتوماتیک

بریان کردن, پخت معمولی و کباب کردن

575 m
m

5
8
0
 m

m

575 mm

Self Clean

Size: 59.5x59.5x58.5 cmDF-684

فر برقی / 8 نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک

داراي 8 نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک

دستگیره ي فلزي نقره اي

داراي 1 موتور جوجه گردان

داراي 1 سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري

داراي شلف استیک پزي و شلف دستگیره

درب شیشه اي 2 جداره

ترموسویچ فن هواکش

داراي تایمر مکانیکی

مجهز به ترموستات جهت تنظیم دماي المنت برقی

نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

 نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق (شامل المنت دور و گریل)

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن

مجهز به کانوکشن (توزیع یکنواخت دما)

ترموسویچ ایمنی خودکار / پخت نیمه اتوماتیک

استاندارد اروپا و تکنولوژي کشور ترکیه

داراي ولوم باکالیت

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

نظافت آسان / درب آسان بازشو

مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

مجهز به سیستم یخ زدایی

Easy to clean پوشش دیواره هاي لعابی  

دارای لعاب                    برای قسمتهای دور از دسترس

575 m
m
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575 mm

Self Clean

Ultra Clear /

Easy to clean 

DF-684 Ultra

فر برقی / 8 نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک

داراي 8 نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک

دستگیره ي فلزي نقره اي

داراي 1 موتور جوجه گردان

داراي 1 سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري

داراي شلف استیک پزي و شلف دستگیره

درب شیشه اي 2 جداره

ترموسویچ فن هواکش

داراي تایمر مکانیکی

مجهز به ترموستات جهت تنظیم دماي المنت برقی

نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

 نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق (شامل المنت دور و گریل)

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن

مجهز به کانوکشن (توزیع یکنواخت دما)

ترموسویچ ایمنی خودکار / پخت نیمه اتوماتیک

استاندارد اروپا و تکنولوژي کشور ترکیه

داراي ولوم فلزي

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

نظافت آسان / درب آسان بازشو

مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

مجهز به سیستم یخ زدایی

پوشش دیواره هاي لعابی

دارای لعاب                         برای قسمتهای دور از دسترس

575  m
m

5
8
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575 mm

Self Clean

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 

Size: 59.5x59.5x58.5 cm



Size: 59.5x59.5x58.5 cmDF-685

فر برقی / 8 نوع برنامه پخت اتوماتیک

داراي 8 نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک

دستگیره ي فلزي نقره اي

داراي 1 موتور جوجه گردان

داراي 1 سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري

داراي شلف استیک پزي و شلف دستگیره

درب شیشه اي 2 جداره

ترموسویچ فن هواکش

مجهز به ترموستات جهت تنظیم دماي المنت برقی

نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

 نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق (شامل المنت دور و گریل)

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن

مجهز به کانوکشن (توزیع یکنواخت دما)

ترموسویچ ایمنی خودکار / پخت نیمه اتوماتیک

استاندارد اروپا و تکنولوژي کشور ترکیه

داراي ولوم باکالیت

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

نظافت آسان / درب آسان بازشو

مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

مجهز به سیستم یخ زدایی

 Easy to clean پوشش دیواره هاي لعابی

دارای لعاب                           برای قسمتهای دور از دسترس

575 m
m
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m

575 mm

فر برقی / داراي شیشه رِفلِکس

Size: 59.5x59.5x58.5 cmDF-693

داراي سنسور پخت گوشت                       ، اطمینان از مغز پخت شدن

مجهز به فن کانوکشن توزیع یکنواخت دما

دارای سیستم درب آسان بازشو

 دارای جوجه گردان

دارای دو عدد سینی لعابی

بریان کردن، پخت معمولی، کباب کردن

حجم فر 78 لیتري

دستگیره آلومینیومی آنودایز شده طوسی

دارای شلف استیک پزی و دستگیره شلف و شلف روغن گیر

 دارای شیشه های رفلکس آبی سکوریت شده

درب شیشه ای 2 جداره

ترموسوئیچ فن هواکش (عملکرد اتوماتیک)

 Easy to clean پوشش  دیواره های لعابی

دارای محافظ توربوفن (فن کانوکشن) از جنس لعاب

مجهز به سیستم یخ زدایی

دارای صفحه کلید تمام لمسی به همراه نمایشگر دیجیتال

دارای 6 برنامه پخت  اتوماتیک

دارای  14 نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک و پخت تاخیری

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

 نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق شامل المنت دور و گریل

 داراي سیستم خنک کننده اتوماتیک مجهز به سنسور خودکار
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575 mm

فر برقی / ولوم تاشو با روکش استیل

Size: 59.5x59.5x58.5 cmDF-689

 داراي 8 نوع برنامه پخت نیمه اتوماتیک

 مجهز به دستگیره آلومینیومی

داراي 1 موتور جوجه گردان

 داراي دو عدد سینی لعابی

  حجم فر 78  لیتري

  داراي شلف استیک پزي و دستگیره شلف

 درب شیشه اي 2 جداره

ترموسوئیچ فن هواکش

 داراي تایمر مکانیکی

مجهز به ترموستات جهت تنظیم دماي المنت برقی

 نوع سیستم گرمایشی پایین: برق

نوع سیستم گرمایشی فوقانی: برق ( شامل المنت  دور و گریل)

نوع سیستم گرمایشی پشت: برق

بریان کردن، پخت معمولی و کباب کردن

 مجهز به کانوکشن (توزیع یکنواخت دما)

ترموسوئیچ ایمنی خودکار

پخت نیمه اتوماتیک

 استاندارد اروپا و تکنولوژي  کشور ترکیه

  داراي ولوم تاشو با روکش استیل

 شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

نظافت آسان / درب آسان باز شو

 مجهز به چهار المنت با قابلیت تنوع در انتخاب

 Easy to clean پوشش دیواره هاي لعابی

دارای لعاب                          برای قسمتهای دور از دسترس

مجهز به سیستم یخ زدایی
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575 mm

Size: 59.5x59.5x58.5 cmDF-686

فر برقی / ولوم هاي بژرنگ با زیره فنردار

داراي ولوم هاي بژرنگ با زیره فنردار

 داراي قفل کودك

داراي صفحه لمسی و تایمر دیجیتال

داراي جوجه گردان

داراي تایمر دیجیتال با قابلیت آالرم و قطع کردن زمان پخت

داراي پخت نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک و تاخیري

 داراي 2 عدد سینی لعابی

حجم فر 78 لیتري

نوع سیستم گرمایشی پایین: المنت برقی

داراي 8 برنامه پخت

مجهز به سیستم یخ زدایی

 ترموستات جهت تنظیم دماي المنت هاي برقی

ترموسوئیچ ایمنی خودکار

استاندارد اروپا و تکنولوژي کشور ترکیه

دستگیره آلومینیومی منحصر به فرد

مجهز به کانوکشن (توزیع یکنواخت دما)

نظافت آسان

 Easy to clear پوشش دیواره هاي لعابی

درب شیشه اي 2 جداره با خطوط چاپی افقی منحصر به فرد

شیشه سکوریت مقاوم به حرارت

داراي فن هواکش اتومات

داراي شلف استیک پزي و دستگیره شلف

دارای لعاب                          برای قسمتهای دور از دسترس

بریان کردن, پخت معمولی و کباب کردن
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575 mm

Self Clean

Self Clean

Self Clean

Meat Prob

Self Clean

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 

18
18 ماه گارانتی 





Linkedin/in/dateesco

Instagram/dateesco

Facebook/datees

Twitter/dateesco

Telegram.me/DateesHome

خدمات پس از فروش 24 ساعته: 021-77246700-13

امور مشتریان و جذب نمایندگی: 021-77887075

www.datees.ir

Standard Iran

made in Iran & Italy

Grade A

A & A++

کلیه طراح یهاي صنعتی و علائم تجاري در این کاتالوگ

به نام داتیس ثبت گردیده و هرگونه

کپ یبرداري و تقلید از آن پیگرد قانونی دارد.
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